Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 4/2019
konaného dne 13. 6. 2019
Přítomni:
1. Rudolf Chloupek

6. Zdeněk Tůma

2. Jaromír Pařík

7. Miroslav Houška (předseda)

3. Ladislav Kobrle

8. Ctibor Čepička

4. Tomáš Kadlec

9. Emil Dračka

5. Leopold Bambula (místopředseda)

10. Anna Krištofová (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):
1. Roman Bence

4. František Bradáč

2. Renata Smíšková

5. Milan Plodík

3. Martin Mrkos

6. Karel Dvořák

Hosté:
1. Martin Kukla (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
2. Eva Janoušková (ředitelka sekce ekonomiky a podpory)
3. Dušan Vichr (ORR)
Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů
2. Závěrečná zpráva o čerpání Fondu Vysočiny za rok 2018
3. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje
4. Rozpočtová opatření
5. Rozpočty PO kraje na rok 2019 (2. část)
6. Informace o čerpání a spolufinancování projektů z fondů EU
7. Zpráva k přezkoumání hospodaření kraje za rok 2018
8. Závěrečný účet kraje za rok 2018, schválení řádné účetní závěrky kraje za účetní období
roku 2018
9. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu kraje
10. Diskuze a různé
11. Závěr
1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů
Miroslav Houška, předseda Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, přivítal přítomné
a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že výbor je usnášeníschopný.
Přednesl návrh programu jednání, který byl všemi přítomnými schválen. K zápisu z minulého
jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.
2. Závěrečná zpráva o čerpání Fondu Vysočiny za rok 2018
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Dušan Vichr okomentoval Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny (dále jen
„FV“). Zpráva obsahuje přehled o čerpání prostředků a správě FV v daném roce a související
komentáře a statistiky za jednotlivé grantové programy, a to i včetně analýzy dopadů podpory
z FV na území kraje.
Dušan Vichr upozornil na zaslané mapové podklady, které zobrazují rozložení projektů v Kraji
Vysočina.
Usnesení 037/04/2019/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce
2018.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 6. 6. 2019
Anna Krištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíce
leden až červen 2019 a obsahuje informaci o první červnové tranši. Ve sledovaném období je
plnění daňových příjmů o 159 730 tis. Kč nižší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na
rok 2019. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 2 344 270 tis. Kč, což je
o 87 976 tis. Kč méně než za stejné období roku 2018, tj. 96,4 %.
Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje
Vysočina v roce 2019 za období 8. 5. 2019 – 11. 6. 2019 (bez evropských projektů a kapitola
Evropské projekty)
Anna Krištofová k přehledu rozpočtových opatření sdělila, že obsahuje rozpočtová opatření
schválená radou kraje a zastupitelstvem kraje.
K přehledu schválených rozpočtových opatření nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka.
Usnesení 038/04/2019/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Rozpočtová opatření
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Miroslav Houška uvedl předložené návrhy na rozpočtová opatření:
Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh
na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
Usnesení 039/04/2019/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana –
dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 1 800 000 Kč na pořízení dopravního
automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-04-2019-07, př. 1;
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rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-201907, př. 2;
 schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS,
§ 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 1 800 000 Kč při současném
snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené,
položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 800 000 Kč na poskytnutí dotací.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“ –
návrh na provedení rozpočtového opatření
Usnesení 040/04/2019/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 o převodu finančních prostředků ve výši 18 366 460 Kč z Fondu strategických rezerv do
Fondu Vysočiny na finanční posílení programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“;
 vyhradit si právo rozhodovat o předkládaných dotací, u kterých je částka do 200 000 Kč;
 poskytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“ dle materiálu ZK-042019-65, př. 1;
 uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2019-65, př. 3;
 neposkytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“ dle materiálu ZK04-2019-65, př. 2.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Návrh na provedení rozpočtového opatření - navýšení kapitoly Doprava na financování nově
zařazených akcí přílohy D1A – Souvislé opravy silnic II. a II. tříd a opravy mostů a D1B Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny,
příspěvkovou organizaci
Usnesení 041/04/2019/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 převod finančních prostředků v celkové výši 100 000 000 Kč z Fondu strategických
rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Doprava, § 2212 – Silnice, určených
pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na financování
nově zařazených oprav silnic II. a III. tříd a oprav mostů do přílohy D1A rozpočtu kraje
(částka 75 000 000 Kč) dle materiálu ZK-04-2019-55, př. 2 a investic k realizaci z přílohy
D1B rozpočtu kraje (částka 25 000 000 Kč) dle materiálu ZK-04-2019-55, př. 3;
 zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace pro rok 2019 o celkovou částku 75 000 000 Kč na
nově zařazené akce do přílohy D1A dle seznamu ZK-04-2019-55, př. 2;
 zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 25 000 000 Kč s určením na realizaci
jmenovitých akcí z přílohy D1B dle materiálu ZK-04-2019-55, př. 3.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Návrh rozpočtového opatření – vrácení zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu Nemocnice
Jihlava, příspěvkové organizace
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Usnesení 042/04/2019/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu
kraje na rok 2019 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací
(ORG 352220) o částku 17 395 697,70 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté
Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, na realizaci projektu „Zvýšení kvality návazné péče
Nemocnice Jihlava“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina
(položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – obnova skiagraficko-skiaskopického
RTG přístroje radiodiagnostického oddělení Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
a návrh na schválení zařazení akce
Usnesení 043/04/2019/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí 50 % z předpokládaných výdajů
spojených
s pořízením
nového
skiagraficko-skiaskopického
RTG
přístroje
radiodiagnostického oddělení ve výši 5 566 000 Kč dle materiálu ZK-04-2019-11, př. 2;
 schválit převod finančních prostředků ve výši 5 566 000 Kč z Fondu strategických rezerv
Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice
za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 5 566 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov,
příspěvkovou organizaci, na financování výdajů spojených s pořízením nového
skiagraficko-skiaskopického RTG přístroje radiodiagnostického oddělení;
 schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice
spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým
organizacím o částku 5 566 000 Kč při současném snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy o částku 5 566 000 Kč;
 schválit zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Pelhřimov,
příspěvkovou organizaci, ve výši 5 566 000 Kč za účelem úhrady maximálně 50 %
předpokládaných výdajů spojených s pořízením nového skiagraficko-skiaskopického
RTG přístroje radiodiagnostického oddělení.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek určený na dokončení akce
technologie datového centra Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a návrh na schválení
zařazení akce
Usnesení 044/04/2019/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní
nemocnice o částku 8 820 190 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje,
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku
8 820 190 Kč;
 zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou
organizaci, ve výši 8 820 190 Kč za účelem úhrady výdajů spojených s dokončením akce
technologie datového centra.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátky poskytnutých zápůjček od Střední školy
řemesel a služeb Moravské Budějovice a od Střední průmyslové školy Třebíč
Usnesení 045/04/2019/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje
(položka 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) celkem o částku
4 236 779 Kč v souvislosti s vrácením zápůjček poskytnutých Střední škole řemesel a služeb
Moravské Budějovice, IČO 00055069, na předfinancování a spolufinancování projektu
"Modernizace výuky technických oborů" (ve výši 2 200 779 Kč) a Střední průmyslové škole
Třebíč, IČO 66610702, na předfinancování projektu "Zvýšení kvality vzdělávání
v elektrotechnických a strojírenských oborech nákupem laserové tiskárny na výrobu plošných
spojů a moderních obráběcích CNC strojů" (ve výši 2 036 000 Kč) a převedení této částky do
Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech).
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Zoologické
zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci
Usnesení 046/04/2019/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje
 rozhodnout poskytnout Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci, Březinovy
sady 5642/10, 586 01 Jihlava, IČO: 00404454, dotaci ve výši 500 000 Kč dle materiálu
ZK-04-2019-59, př. 2;
 rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2019-59, př. 2;
 schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní
ruch o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje,
§ 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč na
poskytnutí dotace.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Rozpočty PO kraje na rok 2019 (2. část)
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina sestavují dle zákona rozpočet (plán nákladů
a výnosů na rozpočtový rok). Spolu s rozpočtem sestavují rovněž plán pro tvorbu a čerpání
peněžních fondů (rezervní fond, fond investic, fond odměn, fond kulturních a sociálních potřeb),
investiční plán, plán oprav a odpisový plán. Rozpočty a plány jsou schvalovány zřizovatelem –
radou kraje.
Členové výboru obdrželi finanční plány a návrhy rozpočtu příspěvkových organizací těchto
odvětví:
- Návrh rozpočtu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok
2019, včetně návrhu rozpočtového opatření;
- Návrh rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 za
odvětví sociálních věcí včetně návrhu rozpočtového opatření a úpravy závazných
ukazatelů;
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-

Finanční plány zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
na rok 2019 včetně návrhu rozpočtového opatření (finanční plán bude projednán na
příštím jednání výboru);
Finanční plán Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na rok 2019 (finanční plán
bude projednán na příštím jednání výboru).

Usnesení 047/04/2019/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
rozpočty PO kraje na rok 2019 (2. část).
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Informace o čerpání a spolufinancování projektů z fondů EU
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Anna Krištofová uvedla, že příloha 1 obsahuje přehled ukončených projektů EU. Projekty jsou
seřazeny podle jednotlivých odborů krajského úřadu. U každého projektu jsou uvedeny výdaje,
příjmy, podíl kraje a podíl kraje v %. Celkové výdaje za ukončené projekty činily více než
10 mld. Kč, příjmy 7,8 mld. Kč, podíl kraje 2,9 mld. Kč a podíl kraje (%) 27,26 %.
Příloha 2 obsahuje projekty EU - nedokončené a plánované. Projekty jsou seřazeny podle
jednotlivých odborů krajského úřadu. U každého projektu jsou uvedeny skutečně vydané
a přijaté finanční prostředky od roku 2004 do 2019 a výhled plánovaných projektů až do roku
2026.
Usnesení 048/04/2019/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o čerpání a spolufinancování projektů z fondů EU.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Zpráva k přezkoumání hospodaření kraje za rok 2018
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Anna Krištofová sdělila, že přezkoumání hospodaření kraje je prováděno dle zákona kontrolní
skupinou Ministerstva financí. Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo formou dvou dílčích
přezkoumání. Anna Krištofová podrobně seznámila členy výboru se závěry uvedenými
ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2018 (podkladový
materiál FV-04-2019-08, př. 8) a s připravovanými nápravnými opatřeními k nedostatku méně
závažného charakteru.
Usnesení 049/04/2019/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
Zprávu k přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2018.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
8. Závěrečný účet kraje za rok 2018, schválení řádné účetní závěrky kraje za účetní období
roku 2018
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.
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Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2018
Anna Krištofová uvedla, že kraj sestavuje každý rok rozpočet a hospodaří podle něj. Po
skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku
zpracovávají do závěrečného účtu, který projednává a schvaluje zastupitelstvo kraje.
Zastupitelstvo kraje by mělo také vyjádřit souhlas případně výhrady k celoročnímu hospodaření
a mělo by rozhodnout o použití přebytku hospodaření, případně řešení ztráty. Součástí
závěrečného účtu je i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za uplynulý rok.
V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o hospodaření kraje podle upraveného rozpočtu příjmů
a výdajů včetně tvorby a čerpání fondového hospodářství, dále přehled rozdělení disponibilního
zůstatku základních běžných účtů za rok 2018, přehled o financování projektů
spolufinancovaných z prostředků Evropské unie, vyúčtování finančních vztahů kraje ke státnímu
rozpočtu, přehled o účetní hodnotě majetku kraje a přehled o hospodaření zřizovaných
příspěvkových organizací. Závěrečný účet rovněž obsahuje informace týkající se stavu úvěru
EIB, kontokorentního úvěru k 31. 12. 2018 a informace o dluhové službě. V přílohách jsou pak
obsaženy seznamy všech realizovaných rozpočtových opatření, přehled o čerpání rezerv na
položkách Nespecifikovaná rezerva, Péče o lidské zdroje a majetek kraje a Strategické a
koncepční materiály, finanční vztahy kraje k rozpočtům obcí, přehled nejvýznamnějších
investičních akcí realizovaných krajem v roce 2018, přehled výsledků hospodaření
příspěvkových organizací za rok 2018 a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (FIN 2-12 M).
Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2018 byl schválen na zasedání zastupitelstva kraje dne
12. prosince 2017. V průběhu roku 2018 bylo provedeno 620 rozpočtových opatření (z toho 135
na kapitole Evropské projekty). V důsledku těchto rozpočtových změn dosáhl upravený rozpočet
zdrojů včetně financování (+) k 31. 12. 2018 výše 15 911 855 tis. Kč a rozpočet výdajů včetně
financování (-) výše 15 911 855 tis. Kč. Ve skutečnosti dosáhly zdroje včetně financování (+)
výše 15 211 554 tis. Kč a skutečnost výdajů včetně financování (-) výše 13 810 108 tis. Kč,
takže bylo dosaženo převahy zdrojů nad výdaji ve výši 1 401 445 tis. Kč.
O použití finančních prostředků z roku 2018 bylo již zastupitelstvem kraje rozhodnuto
(podkladový materiál FV-04-2019-08, př. 1).
Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2018
Jedná se o povinnost schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek, mezi něž se
řadí i územně samosprávné celky, která, vyplývá ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních jednotek, popisuje proces schvalování účetní závěrky.
Postup schvalování účetní závěrky pro kraj je dále upraven ve vnitřním předpise Směrnice
k oběhu a přezkušování účetních dokladů č. 22/2018 (čl. 34).
Pro schválení účetní závěrky je vyhláškou dána povinnost předkládat schvalujícímu orgánu
schvalovanou účetní závěrku, která se skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy, přehledu
o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu. Další povinným podkladem je
závěrečná inventarizační zpráva o výsledku inventarizace k 31. 12. 2018, roční zpráva interního
auditu za rok 2018 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2018.
Schvalujícím orgánem schvalované účetní závěrky Kraje Vysočina sestavené k rozvahovému
dni je dle zákona Zastupitelstvo Kraje Vysočina, jemuž je i v průběhu účetního období zajištěn
elektronický přístup k mezitímním (čtvrtletním) závěrkám a roční účetní závěrce na webové
stránce kraje v odkazu: hospodaření transparentně/rozpočet kraje/rozpočet/výkazy. Za účetní
období roku 2018 se za schvalovanou účetní závěrku považuje řádná účetní závěrka sestavená
k rozvahovému dni tj. k 31. 12. 2018. Schválením účetní závěrky se rozumí také schválení
účetního výsledku hospodaření. Ve srovnání se závěrečným účtem kraje, účetní výsledek
hospodaření zachycuje jiný rozměr hodnocení hospodaření Kraje Vysočina, neboť jsou v něm
obsaženy aspekty akruálního principu zobrazování ekonomických skutečností. V rámci
akruálního principu se veškeré známé hospodářské operace účtují a vykazují v období, ve
kterém nastaly a jsou zaúčtovány do období, k němuž se vztahují, bez ohledu na to, zda a kdy
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byly zaplaceny. Jedná se tedy o účetní operaci, která nemá souvislost s výsledkem hospodaření
dle rozpočtových pravidel a s rozdělením disponibilních prostředků do dalšího období.
O úkonu schválení (případně neschválení) účetní závěrky zpracuje následně Kraj Vysočina
protokol (nad rámec usnesení zastupitelstva kraje).
Účetní závěrka za účetní období roku 2018 byla dne 25. 2. 2019 odeslána do centrálního
systému účetních informací státu (CSUIS). Zaslané výkazy prošly nastavenými kontrolními
chody v tomto systému a přijetí účetní závěrky do CSUIS proběhlo bez připomínek Ministerstva
financí.
Usnesení 050/04/2019/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2018 bez výhrad;
 schválit Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2018 dle materiálu FV-04-2019-08, př. 1;
 schválit účetní závěrku Kraje Vysočina sestavenou k 31. 12. 2018.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
9. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu kraje
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Anna Krištofová uvedla, že ekonomický odbor ve spolupráci se správci kapitol a finančními
manažery jednotlivých projektů sestavil Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 až 2022.
Výsledná podoba střednědobého výhledu rozpočtu vznikla po řadě jednání se správci
jednotlivých rozpočtových kapitol. V průběhu tohoto procesu došlo u některých kapitol
k poměrně výraznému snížení prvotních požadavků na výdajovou stránku střednědobého
výhledu rozpočtu tak, aby tato odrážela predikovaný vývoj na straně příjmů a bylo tak dosaženo
vyrovnanosti zdrojů a výdajů. Členové výboru obdrželi přílohy materiálu se souhrnným
střednědobým výhledem rozpočtu, který obsahuje údaje za rozpočet včetně kapitoly Evropské
projekty, dlouhodobé závazky a pohledávky Kraje Vysočina, rozpis střednědobého výhledu
rozpočtu a předpokládané příjmy a výdaje kapitoly Evropské projekty, ze které se realizují
projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie.
Anna Krištofová podrobně okomentovala předpoklady, na základě kterých byl sestaven
předkládaný střednědobý výhled rozpočtu kraje.
Usnesení 051/04/2019/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 schválit Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2020 až 2022 dle materiálu
FV-04-2019-09, př. 1;
 vzít na vědomí rozpis střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2020 až 2022
dle materiálu FV-04-2019-09, př. 2 a přehled předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly
Evropské projekty, v které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie
dle materiálu FV-04-2019-09, př. 3.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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10. Diskuze a různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na čtvrtek 11. července 2019, od 13.00 hodin. Toto
jednání bude koncipováno jako výjezdní do Nemocnice Jihlava a Zdravotnické záchranné služby
Kraje Vysočina.
11. Závěr
Předseda poděkoval všem přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.
Ing. Miroslav Houška
předseda Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
Ing. Anna Krištofová
tajemnice Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 17. 6. 2019.
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